
 

ขั้นตอนและก ำหนดกำร 
รำยงำนตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นนักศึกษำ 

หลักสูตรประกำศนียบัตรช้ันสูงกำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13    
วันจันทรท์ี่ 15 – วันอังคำรที่ 16 สิงหำคม 2565 

ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 (ฝั่งห้องอบรมสถำบันพระปกเกล้ำ) 
อำคำรจอดรถ ทำงเข้ำ 3 ชั้น 5 อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

.......................................................... 
 ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคม 
สันติสุข รุ่นที่ 13 (สสสส.13) รายงานตัว ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 (ฝั่งห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า)  
อาคารจอดรถ ทางเข้า 3 ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมีรายละเอียด 
และข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้  
 

1. ขั้นตอนกำรรำยงำนตัว 
ขั้นตอน รำยละเอียด สถำนที ่

ขั้นตอนที่ 1
  

 ยืนยันกำรเข้ำรำยงำนตัวใน Google Form  
ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหำคม 2565 

 เข้ำร่วม Line Group 4ส13 ทำงกำร โดยเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ 
จะด าเนินการส่งลิงก์เข้าร่วมกลุ่มไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัคร 
เพ่ือความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของนักศึกษา 

 ด ำเนินกำรโอนช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล 

ด ำเนินกำรส่วนตัว 

ขั้นตอนที่ 2  ลงทะเบียนและเข้ารายงานตัวตามรอบและล าดับที่ก าหนด  
(ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19) 

 รับเอกสาร และสิ่งที่ต้องด าเนินการ 

 รายงานตัวรับทราบหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของหลักสูตร  
รับฟังการชี้แจงรายละเอียด เช่น การเข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ  
เกณฑ์เวลาเรียน การเข้าศึกษาในชั้นเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมดตลอดหลักสูตร ฯลฯ  

 ช่วงระหว่างรอเข้าห้องประชุมท่านสามารถด าเนินการเรื่องเอกสาร 
เครื่องแต่งกาย และอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 

- วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 65 
ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 
(ตำมรอบล ำดับเลขที่) 
 
- วันอังคำรที่ 16 ส.ค. 65 
ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 
(ตำมรอบล ำดับเลขที่) 
 
อำคำรจอดรถ ชั้น 5  
ฝั่งห้องอบรม 
สถำบันพระปกเกล้ำ  
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ขั้นตอน รำยละเอียด สถำนที ่
       1. วัดตัวตัดเสื้อสูทสถาบันพระปกเกล้าสีเขียว  

      2. สมัครสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า  
          (กรณียังไม่เคยเป็นสมาชิก) 
      3. ถ่ายรูปเพื่อท าทะเบียนประวัตินักศึกษา 
      4. รับ Jacket – เนคไท/ผ้าพันคอ  

5. วัดขนาดเสื้อโปโล 

 

 

   2. ก ำหนดกำรรำยงำนตัว  
 

 ผู้ ผ่ านการคัด เลือกต้องมารายงานตั วตามก าหนดวัน  และเวลา ตามรายชื่ อ ในประกาศ 
สถาบันพระปกเกล้าเรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตร สสสส.13 เพ่ือรับทราบหลักเกณฑ์  
ข้อปฏิบัติของหลักสูตร  
 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงกำรแพร่ระบำด COVID-19 จึงแบ่งช่วงเวลำ
รำยงำนตัวตำมล ำดับที่ได้รับกำรคัดเลือก และขอให้นักศึกษำถือปฏิบัติโดยมำตำมช่วงเวลำ 
ที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ดังนี้   
 

วันจันทรท์ี่ 15 สิงหำคม 2565 ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 

รอบและล ำดับที่รำยงำนตัว ช่วงเวลำลงทะเบียน ช่วงเวลำรำยงำนตัว 

รอบท่ี 1: ล ำดับ 1 - 30 09.30 - 10.00 น. 10.00 - 11.30 น. 

รอบท่ี 2: ล ำดับ 31 - 60 13.30 - 14.00 น. 14.00 - 15.30 น. 

วันอังคำรที่ 16 สิงหำคม 2565 ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 

รอบท่ี 3: ล ำดับ 61 - 90 09.30 - 10.00 น. 10.00 - 11.30 น. 

* หากผู้ได้รับการคัดเลือกมาช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ต้องรอรายงานตัวในรอบถัดไป * 
 
 

3. กำรแต่งกำย:  ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขำว (แบบมีแขน)  
    เนื่องจำกจะมีกำรถ่ำยรูปเก็บข้อมูลจัดท ำทะเบียนประวัติ 
    และบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ  
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4. ช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว   
 ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดช าระค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภำยในวันที่ 22 สิงหำคม 2565 ดังนี้ 
 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล วิธีช ำระ หมำยเหต ุ
1. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
ตลอดหลักสูตร  จ านวน 13,970 บาท 
2. ค่าสมัครสมาชิกวารสารสถาบันพระปกเกล้า  
(ระยะเวลา 3 ปี) จ านวน 990 บาท 
3. ค่าเสื้อแจ็คเกตสถาบันพระปกเกล้า  
จ านวน 700 บาท 
4. ค่าเสื้อโปโลสถาบนัพระปกเกล้า จ านวน 2 ตัว 
จ านวน 900 บาท 
5. ค่าเนคไทด์ (ส าหรับผูช้าย)  ค่าผ้าพนัคอ
(ส าหรับผู้หญิง) จ านวน 950 บาท 

รวม 17,510 บำท  
โอนผ่านธนาคารด้วย 
ใบ pay-in  
สถาบนัพระปกเกล้า หรือ 
application internet 
banking 

-- ออกใบเสร็จโดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

6.ค่าสมัครสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 
(ตลอดชีพ) 

1,000 บาท (ช าระเงนิสดกับ
สมาคมฯ ในวนัรายงานตวั) 

-ออกใบเสร็จโดยสมาคมแห่ง 
สถาบนัพระปกเกล้า 
-กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว  
ไม่ต้องสมัครใหม่ 

7. ค่าเครื่องแบบสถาบันระดับประกาศนียบัตร
ชั้นสูง (สูทสีเขียว) 

3,000 บาท (ช าระเงนิสดกับ
ร้านตัดสทูในวันรายงานตัว) 
 

-ออกใบเสร็จโดยร้านตัดสูท 
-กรณีมีสูทเขียวสถาบันฯ อยู่แลว้
ไม่จ าเปน็ต้องตัดใหม่ 

8. ค่าใช้จ่ายการศึกษาดงูานในประเทศ หลักสูตรฯ สนบัสนุนงบประมาณการเดินทางทั้งหมด 
ตามก าหนดการและตามเงื่อนไขการเดินทางของสถาบัน (บัตรโดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยัด-พักคู่)   
   8.1 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางแตกตา่งจากก าหนดการของสถาบัน  
   8.2 กรณีมีความประสงค์เปลีย่นแปลงสถานะ เชน่ upgrade บัตรโดยสาร พักเดี่ยว ฯลฯ  นกัศึกษารับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนตา่งเองทั้งหมด 
   8.3 กรณียกเลิกการเดินทาง  หลักสูตรฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับนักศึกษาเต็มจ านวนความเสียหายที่เกิดขึ้น  
 
5. วิธีกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล 
 5.1 ช าระค่าใช้จ่ายจ านวน 17,510 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) สามารถช าระได้ 
สองช่องทาง ดังนี้ 

1) ช าระผ่านบัญชีธนาคาร (เคาน์เตอร์ธนาคาร) ตามรายละเอียดแบบฟอร์มช าระค่าใช้จ่าย
สถาบันพระปกเกล้า โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย 

2) ช าระผ่าน Application Internet-banking  
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เมื่อช ำระเรียบร้อยแล้ว กรุณำส่งหลักฐำนไปยังอีเมล: kpissss@kpi.ac.th  
โดยแนบหลักฐำนและรำยละเอียดชื่อ-ที่อยู่ ออกใบเสร็จให้เรียบร้อย 

  

   
5.2 เตรียมเงินสดประมาณการจ านวน 4,000 บาท ช าระในวันรายงานตัว (ค่าสมัครสมาชิกสมาคม

แห่งสถาบันพระปกเกล้าและค่าเครื่องแบบ)  
 
อนึ่ง ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามก าหนดการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักสันติวิธีและ

ธรรมภิบาล ได้ที่  
  1) นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์  โทร. 0 2141 9538 
  2) นางสาวนันทวรรณ นาคนาวา  โทร. 0 2141 9536 
  3) นางสาวธิดารัตน์ เกษีสม    โทร. 0 2141 9544 

 
**ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเท่าน้ัน  

ไม่อนุญาตให้ส่งผู้แทน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถมารายงานตัวได้  
ทางสถาบันฯ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการศึกษา** 

.......................................................... 
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แผนที่สถำบันพระปกเกล้ำ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถำนที่รำยงำนตัว 
หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง  

กำรเสริมสร้ำงสังคมสนัติสุข รุ่นที่ 13 (สสสส.13) 
อำคำรจอด ชั้น 5 ห้องอบรมสถำบันพระปกเกล้ำ (ทำงเข้ำ 3 ในแผนที)่ 

ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ สว่นอำคำรจอดรถ  
อำคำรรัฐประศำสนภักดี    

โทรศัพท์  0 2141 9538 /0 2141 9536 และ 0 2141 9544     
โทรสำร 0 2143 8173 

          http://www.kpi.ac.th   

google map 
Location 


